СРЕДСТВО ЗА ЧИШЋЕЊЕ СТАКЛА
Средство за дневно чишћење

BUZ® WINDOWMASTER G 525

Концентрат за чишћење стакла и оквира

Подручје примене

Предности/особине производа

■ За чишћење спољних стаклених површина, прозора, оквира, резопал
површина, стаклени поклопци ПВ модула

■ Спорије поновно запрљање захваљујући учинку заштите од прљања
■ Равномерна, стабилна микро-пена
■ Изузетне карактеристике клизања брисача
■ Оптимално уклањање прљавштина од инсеката
■ Врло добар ефекат чишћења
■ Брзо се суши и не оставља трагове

Технички подаци
pH вредност

6,5

Боја производа

тиркизно плава

Амбалажа*

1 l Боца
10 l Канта

Састојци према INCI AQUA, POLYCARBOXYLATE, SODIUM LAURETH
SULFATE, SODIUM C14-17 ALKYL SEC SULFONATE, ALCOHOL, COCAMIDE DEA, ETHOXYPROPANOL, SODIUM CITRATE, PARFUM,
METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, LAURETH-2, DEA
COCOATE, GLYCERIN, MEK, COLORANT,
BENZISOTHIAZOLINONE
* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном
тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.

www.buzil.com
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Примена и дозирање

Чишћење у домаћинству:
100 ml / 10 l воде

Чишћење у домаћинству:
100 ml / 10 l воде

Молимо запамтите
Не примењивати на акрилно стакло.

Комплементарни производи
Reso Clean G 515
Profiglass G 522 - Средство за чишћење стакла спремно за употребу
Planta® Clear P 316
Planta® View P 318

Упозорења на опасност
Без ознаке
Остала безбедносна упутства пронађите у безбедносном листу за
Buz® Windowmaster G 525 unter www.buzil.com.
Код у бази података за опасне супстанце GISBAU: GU 40
Број артикла*:
G525-0001R1
G525-0010R1

* Напомена: Имајте у виду делимично ограничену доступност производа на међународном тржишту. Обратите се надлежном корисничком сервису.
Подаци садржани у информацијама о нашим производима почивају на нашим искуствима и брижљивим анализама и одговарају нашем тренутном нивоу знања. Ми нисмо у могућности да вршимо
појединачне провере и утичемо на различите услове обраде, на стање објеката и материјала. Информације о производима садрже само опште инструкције за обраду. Квалитет рада због тога зависи од
стручне процене предмета рада и обраде од стране корисника. У случају недоумице корисник има обавезу да на неком неупадљивом месту провери отпорност материјала који се третира производом
компаније Buzil или да потражи технички савет. Одговорност за непотпуне или нетачне информације у нашем информативном материјалу постоји само у случају великог немара (намере или великог
немара); сви захтеви који произилазе из Закона о одговорности за производ остају непромењени. Објављивањем ових информација о производима престају да важе све претходне информације о
производима.
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